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Розділ 1. Рівень інформаційного наповнення  
офіційних Інтернет-ресурсів міських рад 

 

Дослідження офіційних веб-сайтів органів місцевого самоврядування міст України 

здійснгювалось протягом січня – лютого 2018 р. 

До категорії “Рівень інформаційного наповнення офіційних Інтернет-ресурсів міських 

рад” ввійшло 4 групи показників – доступ до інформації щодо діяльності органів місцевого 

самоврядування, доступ до інформації щодо інфраструктури та життєдіяльності міста, 

рекомендовані до розміщення документи та зручність користування веб-сайтом. Кількість 

показників, які належать до цієї категорії, – 90, максимальний бал – 184.  

За результатами моніторингу, максимальну кількість балів не отримав жоден сайт 

міської ради. Найбільше балів у цій категорії одержали офіційні сайти міських рад трьох міст. 

Сайт міста Львова – 171 бал  (93% від максимально можливого) та сайти Києва та Рівного – по 

169 балів (92 % від максимально можливого). До першої десятки також увійшли сайти міст 

Кам'янське – 165 балів , Вінниці та Сум – по 163 бали, Одеси – 161 бал, Бахмута, Івано-

Франківська та Миколаєва – 160 балів. Кількість балів, які отримали ці сайти, – у межах 87 –

93% від максимально можливого. Минулого року цей діапазон становив 80 –90%. Динаміка 

зміни кількості балів у порівнянні з минулим роком для перших десяти міст представлена на 

рис 1.1. Варто зазначити що ця динаміка є позитивною для всіх міст цієї групи. Це свідчить 

про високий рівень їх відповідності вимогам щодо наявності на веб-ресурсах міських рад 

необхідної офіційної інформації  та значної уваги, яка приділяється керівництвом міст до цієї 

сфери (Додаток 1). 
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Рис. 1.1 Динаміка зміни кількості балів, які отримали сайти міських рад, що увійшли до 

першої десятки рейтингу категорії “Рівень інформаційного наповнення офіційних Інтернет-

ресурсів міських рад” протягом 2016-2017 років 
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До першої двадцятки, крім вищезазначених, також увійшли сайти міст: Дрогобич, 

Житомир, Вараш, Херсон, Луцьк, Ніжин, Павлоград, Тернопіль, Бровари, Кропивницький, 

Хмельницький, які отримали від 149 до 159 балів (80% - 86%).  

Протягом останніх років сформувалася тенденція до збільшення кількості сайтів міських 

рад з якісним контентом і наявною інформацією, яка вимагається відповідно до 

законодавства. На рис. 1.2 представлено динаміку зміни кількості сайтів міських рад, які 

отримали більше ніж 50 % від максимально можливої.  

 

90%

75%

89%

98%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

 
Рис. 1.2. Динаміка зміни кількості сайтів, на яких представлено більш ніж 50% інформації, 

що входить до категорії «Стан інформаційного наповнення офіційних інтернет-ресурсів міських 

рад» протягом 2014–2017 рр. 

 

Причиною зменшення кількості міст, які набрали менше ніж 50% у 2015 році було 

збільшення кількості показників та видів документів, наявність яких оцінювалася у процесі 

моніторингу. Проте, в 2016 р. більш ніж 50% інформації було розміщено на 87-ми сайтах. 

Моніторинг, проведений цього року показав, що більше половини балів від максимально 

можливих отримали сайти 95 міст, що становить 97 % від кількості міст, які прийняли участь у 

дослідженні. Цей показник є більшим ніж минулорічний на 10%, що свідчить про якісну зміну 

всієї вітчизняної системи місцевого електронного врядування. 

Ще однією тенденцією є перетворення сайтів міських рад на складні інформаціно-

аналітичні портали із застосуванням засобів візуалізації інформації та використанням 

геоінформаційних технологій. На цих порталах представлено великий обсяг інформації про 
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інфраструктуру та життєдіяльність міста, економіку та культуру, нормативно-

правові акти тощо. 

Проте є міста, сайти яких ще потребують істотного доопрацювання як із погляду 

інформаційного наповнення, так і з погляду сервісу та зручності в користуванні. Менше ніж 

50% від максимальної оцінки отримали 3 сайти міських рад (Додаток – 1). Ряду міст також 

потрібно переглянути процедури оновлення інформації а також розміщення на веб-ресурсах 

інформації певних видів. 

Підсумовуючи, можна сказати, що на міських порталах наявна різноманітна 

інформація. Деякі міста почали використовувати ГІС-технології, однак у такому форматі 

представлено незначний обсяг інформації. Подану інформацію, як правило, не 

систематизовано, немає графічного представлення статистичної та іншої інформації, яке 

сприяло б кращому її сприйняттю. 

 

1.1. Результати дослідження у підкатегорії 
«Інформація щодо діяльності міських рад» 

Максимально можливий бал за цією категорією – 110. Оцінювалась наявність чи 

відсутність певної інформації, у деяких випадках – повнота її розміщення. Цього року 

найкращими щодо наявності інформації про діяльність міської ради є сайти міст Львова та 

Рівного. Ці сайти отримали 110 та 106 балів, що становить відповідно 100%, та 96% від 

максимально можливого. Кращі результати в порівнянні з минулим роком показали усі 

міста, які ввійшли до першої десятки (рис 1.3). Найбільша позитивна динаміка серед цих міст 

у Івано-Франківської (+ 25%), Кам’янської (+ 21%), Одеської (+ 20%) та Київської (+ 15%) 

міських рад. 
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Рис. 1.3. Динаміка зміни кількості балів, які отримали сайти міських рад, 
що увійшли до першої десятки рейтингу у підкатегорії «Інформація щодо діяльності міських 
рад»  протягом 2016-2017 років 

 

У ряді міст під час моніторингу виялоно деяке зниження рівня наявності інформації в 

даній категорії. До таких міст належать: Харків, Умань, Світловодськ, Вознесенськ. 

Низькі показники наявності необхідної інформації на міському порталі Світловодської 

міської ради – 40 балів (36%). Ще у двох міст показник в межах цієї під категорії нижче 50%. 

До них належать м. Вишневе та м. Стрий. Їхній результат становить 54 бали (49 %). Про те 

варто сказати, що цього року м. Стрия покращив минулорічний результат на 13 %. Даний 

результат корелює із загальною тенденцією щодо підвищення рівня наявності інформації, 

яка має бути розміщена на сайтах міських рад. Зокрема, цей факт ілюструє те, що 41 місто 

покращило свої минулорічні результати на 10% і більше відсотків (рис. 1.4). Серед лідерів в 

цій групі міст є місто Васильків, яке перемістилося з найнижчої позиції рейтингу на 27-му та 

отримала на 46 % більше балів ніж минулого року. 
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Рис. 1.4. Сайти міських рад, які у 2017 році отримали вищі оцінки в 
порівнянні з 2016 роком у підкатегорії «Інформація щодо діяльності міських рад» 

 
Ще один показник, який підтверджує наявність тенденції до покращення 

інформаційного наповнення порталів міських рад є кількість сайтів, які отримали під час 

моніторингу більше ніж 50% від максимально можливого значення. Цього року до цієї групи 

належить 95 сайтів міських рад, що становить 97 % від усієї кількості міст, що приймали 

участь у дослідженні. Цей показник є кращим ніж у попередні роки. Зокрема, у 2016 р. він 

становив – 93%, у 2015 р. – 73%, у 2014 р. – 83%. 

Все це дає підстави говорити, про наявність певної тенденції про розуміння 

необхідності розвитку власних інструментів електронного врядування у містах, підвищення 

загального рівня представлення необхідної інформації про діяльність міської ради та їх 

документів на порталах міських рад. 

В рамках даної підкатегорії можна виокремити чотири групи показників відповідно до 

наявності інформації, яку досліджували під час моніторингу. Результати моніторингу в 

рамках даної підкатегорії представлено в табл. 1.1. 

До першої групи належить інформація, яка в повному обсязі розміщена більше ніж на 

95% сайтів. Минулого року до цієї групи належали такі показники:  

 контактна інформація органу місцевого самоврядування (наявна на усіх сайтах); 

 контактна інформація міського голови (відсутня на двох сайтах); 

 інформація про склад постійних комісій міської ради (відсутня на двох сайтах); 

Цього року до цієї групи також увійшли наступні показники: 

 перелік виконавчих органів міської ради, їх структура, місце розташування, 

режим роботи (наявна на усіх сайтах ); 

 інформацію про права та обов’язки депутатів міської ради (відсутня на 

чотирьох сайтах); 

 відомості про наявні вакансії в ОМС (вакансії, порядок та умови проходження 

конкурсу на заміщення вакантних посад) (відсутня на чотирьох сайтах); 

 наявність проектів для обговорення регуляторних актів (відсутня на шести 

сайтах). 

До цієї групи також можна віднести показники, щодо яких інформація наявна більше 

ніж на 90 % сайтів. Зокрема сюди належать: 

 інформація про біографічні дані міського голови (відсутня на восьми сайтах); 

 план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та 

зміни до нього (відсутня на восьми сайтах); 

 графік прийому громадян міським головою та його заступниками (відсутня на 

дев’ятьох сайтах); 

 інформація про витрати і надходження до місцевого бюджету (відсутня на 10-х 

сайтах); 

 аналіз регуляторного впливу (відсутня на 10-х сайтах); 

 інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку та 

електронної пошти секретаріату/апарату міської ради (відсутня на 11 сайтах). 
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Також наявною в повному обсязі є інформація про майновий стан 

керівного складу та депутатів міських рад. На сайтах міст частково наявні декларації за 

минулі роки, а декларації за 2016 та 2017 роки розміщено у Єдиному державному реєстрі 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування.  

Минулого року інформація про майновий стан депутатів міських рад була відсутньою 

на 80 % сайтів, і ще на 9 % сайтів вона була наявна лише частково.  



    
 

 9 

Таблиця 1.1  

Інформація щодо діяльності ОМС 

 

Показник 

Кількість сайтів, на яких 
інформація 

наявна не повна відсутня 

1. Контактна інформація ОМС (місцезнаходження органу 
влади, поштова адреса, номери засобів зв'язку, 
адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти) 

91 7 0 

2. Телефони приймальні міського голови (прізвище, ім'я 
та по батькові, службові номери засобів зв'язку, 
адреси електронної пошти керівника органу) 

61 35 2 

3. 3агальні правила роботи установи, правила 
внутрішнього трудового розпорядку. 

45 
53 0 

4. Біографічні дані міського голови (дата народження, 
освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, 
партійна приналежність) 

76 14 8 

5. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру міського голови за минулий рік 

98 
 0 

6. Графік прийому громадян міським головою 89  9 

7. Перелік повноважень міського голови  83  15 

8. Контактні дані заступників міського голови (прізвище, 
ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, 
адреси електронної пошти ) 

44 52 2 

9. Графік прийому заступників міського голови 89  9 

10 Декларації про майно, доходи і витрати заступників 
міського голови та секретаря міської ради за минулий 
рік 

98 
 0 

11. Склад депутатського корпусу, контактна інформація 
(поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреси 
офіційного веб сайту та електронної пошти) 

36 61 1 

12. Біографічні дані депутатів (дата народження, освіта, 
досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, 
партійна приналежність) 

20 50 28 
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13. Інформація про майновий стан депутатів (декларації 
про майно, доходи і витрати) 

98 
 0 

14. Інформацію про права та обов’язки депутатів міської 
ради 

94  4 

15. Інформація про графік прийому (дні, години та місце 
прийому) громадян депутатами 

79  19 

16. Інформація про перелік та межі округів, депутатів, які 
від них обрані 

72  26 

17. Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, 
номери засобів зв'язку та електронної пошти 
секретаріату/апарату міської ради 

87  11 

18. Інформація про кількість коштів, виділених з 
депутатських фондів на потреби громадян  

14 
 84 

19. Назви та склад постійних комісій 
91 

5 2 

20. Назви та склад депутатських груп і фракцій 63 24 11 

21. Інформація про склад виконкому (відомості про 
секретаря ради та заступників голови, телефони 
приймальні, розклад прийомів громадян) 

 
55 42 1 

22. Інформація про функції, повноваження, основні 
завдання та напрями діяльності виконкому 

25 62 11 

23. Інформація про адресу, номери засобів зв'язку та 
електронної пошти керуючого справами (виконавчого 
комітету) 

27 61 10 

24. Інформація про місце та час засідань виконавчого 
комітету 

48 
 50 

25. Перелік виконавчих органів міської ради, їх структура, 
місце розташування, режим роботи  

72 
26 0 

26. Перелік комунальних підприємств, закладів соціальної 
сфери, що надають послуги населенню, лікувальних, 
оздоровчих установ, дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладів, які розміщені в місті із 
зазначенням адреси, керівників, номерів телефонів, 
розпорядку роботи 

 
49 

48 1 

27. Перелік та умови отримання послуг, що надаються 
цими органами  

24 55 19 

28. Відомості про діючі тарифи  40 48 10 
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29. Відомості про місцеві податки і збори 56  42 

30. Річний план закупівель і зміни до нього 82  16 

31. Відомості про проведення закупівель товарів (робіт, 
послуг) за бюджетні кошти 

68  30 

32. Оголошення про намір передати комунальне майно в 
оренду 

61  37 

33. Перелік цілісних майнових комплексів і нерухомого 
майна, що може бути передане в оренду 

63  35 

34. Інформація про стан та використання комунального 
майна 

44 
 54 

35. Інформація про витрати і надходження до місцевого 
бюджету 

88  10 

36. План діяльності регуляторного органу з підготовки 
проектів регуляторних актів та зміни до нього  

90  8 

37. Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акту з метою одержання зауважень і 
пропозицій  

82  16 

38. Наявність проектів для обговорення регуляторних 
актів  

92  6 

39. Аналіз регуляторного впливу 88  10 

40. Оголошення про земельні аукціони та конкурси 42  56 

41. Результати земельних аукціонів та конкурсів 27  71 

42. Інформація на сайті про механізми чи процедури, за 
допомогою яких громадськість може представляти 
свої інтереси або в інший спосіб впливати на 
реалізацію повноважень розпорядника інформації  

66  32 

43. Інформація про процедуру проведення громадських 
слухань (процедура ініціювання і проведення слухань, 
врахування їх результатів) 

70  28 

44. Інформація про проведені громадські слухання (за 
минулий рік) 

71  27 

45. Відомості про наявні вакансії в ОМС (вакансії, порядок 
та умови проходження конкурсу на заміщення 
вакантних посад) 

70 24 4 
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До другої групи належать показники, інформація щодо яких наявна 

більше ніж на 95% сайтів, про те, майже у половини сайтів з цієї групи інформація наведена 

не в повному обсязі, або відносно не усіх осіб, щодо яких вона має бути зазначена. Минулого 

року до цієї групи показників належали: 

- інформація про контактні дані заступників міського голови; 

- склад депутатського корпусу; 

- інформація про склад виконкому; 

- інформація щодо комунальних підприємств міста та послуги, які вони надають. 

Цього року до цієї групи також увійшли наступні показники: 

- Інформація про функції, повноваження, основні завдання та напрями діяльності 

виконкому; 

- Інформація про адресу, номери засобів зв'язку та електронної пошти керуючого 

справами (виконавчого комітету); 

- Назва та склад депутатських груп і фракцій; 

- Відомості про діючі тарифи. 

До третьої групи належать показники, інформація щодо яких відсутня на 15% - 50%  

сайтів або частково наявна у більше ніж 50% сайтів. Порівняно з минулим роком, перелік 

показників, які належать до цієї групи дещо скоротився і складається з: 

- Інформації про загальні правила роботи установи,  

- Інформації щодо повноважень міського голови 

- Інформації про місце та час засідань виконавчого комітету 

- Інформації щодо депутатів міських рад, їх участі у формуванні місцевої політики та 

вирішенні проблемних питань міста; 

- Інформації про соціально-економічні аспекти життєдіяльності міста; 

- Інформації про механізми громадської участі у вирішенні місцевих питань та 

громадські слухання. 

Також до цієї групи цього року увійшли показники, які характеризують наявність 

інформації щодо оренди комунального майна. 

До четвертої групи належать показники, які стосуються інформації яка відсутня більше 

ніж на 50 % сайтів міст. До цієї групи належать: 

- Інформація про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби 

громадян; 

- Інформація про стан та використання комунального майна; 

- оголошення про земельні аукціони та конкурси, та їх результати. 

На більшості сайтів міських рад по всіх показниках четвертої групи актуальна 

інформація майже не представлена. Проте позитивною тенденцією, яка сформувалася 

протягом двох останніх років, є скорочення кількості показників, які входять до цієї групи. 

Подальше вдосконалення інформаційного наповнення міських порталів має 

відбуватися шляхом збільшенні видів інформації, яка розміщується на сайтах а також більш 

повному та системному її висвітленні.  

Наприклад, хоча інформація про склад депутатського корпусу відсутня лише на одному 

сайті, але в повній мірі вона розміщена лише на 37 % сайтів. Проте варто зазначити про 
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наявність позитивної динаміки щодо висвітлення інформації цього виду яка 

прослідковується протягом останніх трьох років  (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Стан висвітлення інформації щодо складу депутатського корпусу та наявності 

контактної інформації депутатів на сайтах міських рад протягом 2015 - 2017 років 
 
Щодо системності та повноти розміщення інформації на сайтах міських рад особливу  

увагу необхідно звернути на висвітленні показників, які увійшли до четвертої групи. Зокрема, 

це стосується питань щодо використання комунального майна а також наявності оголошень 

про проведення земельних аукціонів і конкурсів та їх результатів. За результатами 

моніторингу можна зробити висновок про відсутність якісних змін щодо висвітлення такого 

роду інформації протягом останніх чотирьох років (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Динаміка зміни кількості сайтів на яких розміщено оголошення про 

проведення земельних аукціонів та конкурсів а також щодо їх результатів 2014 - 2017 років 
 

Враховуючи, що саме в сфері земельних відносин фіксується найвищий рівень корупції 

та зловживань з боку посадових осіб органів місцевого самоврядування, висвітлення 

актуальної інформації в цій сфері є дуже важливим. Приховування інформації щодо 

оголошення про земельні аукціони та конкурси а також оприлюднення їх результатів може 

виявитися не випадковим явищем, а умисною політикою сприяння корупційним діянням. 

 

 

1.2. Результати дослідження в підкатегорії 
«Інформація щодо інфраструктури та життєдіяльності міста» 

 

Максимально можливий бал за цією категорією – 7 балів. Під час моніторингу 

оцінювались наявність або відсутність певної інформації, проте не оцінювалась повнота її 

розміщення. 

В результаті моніторингу виявлено, що інформація, яка належить до даної під категорії 

у повному або майже повному обсязі розміщена на більшості сайтів. 

Інформація яка належить до усіх семи показників наявна на 69-ти сайтах міських рад 

(Додаток 2). Минулого року до цієї групи належало 56 міст, а у 2015 році - 45 міст.  

Найменшу кількість балів отримали сайти міст Мелітополя та Подільська. Ці сайти 

отримали по п’ять балів. Ще 26 міст отримали шість балів, що становить 86 % від 

максимально можливого значення у цій під категорії. 
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Рис. 1.7. Динаміка зміни кількості сайтів на яких представлено інформацію щодо 

інфраструктури та життєдіяльності міста у 2014 - 2017 роках 

 

Отже в рамках даної підкатегорії цього року усі міста подолали рубіж 50%. Минулого 

року таких міст було - 99%, а у 2015 та 2014 роках  цей показник відповідно становив 97% і 

98%. 

Не на всіх сайтах була розміщена інформація про історію розвитку міста та мапа міста 

(рис. 1.7). Інформація, наявність якої оцінювалася по п’яти інших показниках цієї під категорії 

була представлена на всіх досліджуваних сайтах. Правда варто зазначити, що на різних 

сайтах ця інформація представлена у різному об’ємі та часто потребує вдосконалення 

система  її пошуку.  

Окремо варто сказати про наявність анонсів офіційних акцій та зустрічей. Хоча ця 

інформація наявна на усіх сайтах, проте часто вона була неповною і носила фрагментарний 

характер.  

 

Таблиця 1.2  

Наявність на веб-сайтах інформації щодо інфраструктури та життєдіяльності міста  

 

Показник 

Кількість сайтів, на 
яких інформація 

наявна відсутня 

1. Історія розвитку міста  96 2 
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2. Статистичні відомості про стан соціально-економічного розвитку, 

природні ресурси, інвестиційні умови, стан народжуваності та 

смертності, житлово-комунальні умови, житлово-комунальні 

платежі населення, дотримання правопорядку 

98 0 

3. Символіка, пам’ятні дати, свята міста чи регіону 98 0 

4. Новини міста 98 0 

5. Анонси офіційних акцій та зустрічей 98 0 

6. Мапа міста 69 29 

7. Посилання на сайти інших органів влади  98 0 

 

 

Отже можна сказати, що цьогорічний моніторинг підтвердив наявність тенденції щодо 

підвищення ролі сайтів міських рад у висвітленні актуальної інформації з питань соціально-

економічного розвитку, статистичної інформації, інформації у житлово-господарській сфері.  

Перспективним є використання муніципальних ГІС технологій. У деяких містах вже 

зроблено перші кроки щодо формування інформації про життєдіяльність міста з певним 

просторовим контекстом, але для більшості міст освоєння цього напрямку залишається 

перспективним завданням. 
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1.3. Результати дослідження в підкатегорії  

«Рекомендовані до розміщення документи» 

Максимально можлива оцінка за цією підкатегорією – 59 балів. Оцінювались наявність 

або відсутність певної інформації, не оцінювалась повнота її розміщення. Результати 

моніторингу щодо показників, які оцінювались у цій під категорії представлено у табл. 1.3.  

 

Таблиця 1.3  

Рекомендовані до розміщення документи 

 

Показник 

Кількість сайтів, на яких 
інформація 

наявна не повна відсутня 

1. Генеральний план міста  60 31 7 

2. Статут міста  73  25 

3. Стратегічний план розвитку міста 65  33 

4. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до 
проектів містобудівної документації 

40  58 

5. Програма соціально-економічного розвитку міста 89 9  

6. Інші міські програми 89 9  

7. Звіти про виконання регіональних та місцевих цільових програм 
розвитку 

49  49 

8. Звіт про хід та результати відчуження комунального майна 22  76 

9. Бюджет на поточний рік (наявність відповідного документу) 88  10 

10 Квартальні звіти про виконання місцевого бюджету 77 21  

11. Звіт про виконання бюджету за минулий рік  82  16 

12. Розпорядження міського голови 98  0 

13. Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів ради за 
минулий рік 

62  36 

14. Проекти рішень виконавчого комітету 88  10 

15. Рішення виконавчого комітету 98  0 

16. Регламент міської ради 94  4 

17. Плани роботи та розклад засідань ради (затверджено відповідним 
рішенням міської ради)  

35 40 23 

18. Порядок денний засідань ради 47  51 
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19. Протоколи засідань ради 60  38 

20. Проекти рішень засідань міської ради 91  7 

21. Рішення засідань ради  98  0 

22. Звіт про виконання плану роботи ради за минулий рік  21  77 

23. Положення про постійні та тимчасові комісії ради 78  20 

24. Плани роботи та розклад засідань комісій міської ради  26 24 48 

25. Протоколи засідань комісій 55  43 

26. Висновки та рекомендації комісій, підготовлені за результатами 
засідань 

22  76 

27. Звіти депутатських комісій про свою роботу 16  82 

28. Регуляторні акти міської ради  92  6 

29. Звіт про відстеження результативності регуляторного акту 86  12 

30. Щоквартальні звіти міського голови про здійснення державної 
регуляторної політики  

24  74 

 
Найбільшу кількість балів отримали сайти міських рад – Рівного (90%), Києва, 

Кременчука, Сум та Херсона (89%). Також високі оцінки, які знаходяться в межах 83 % - 86%, 

отримали сайти міських рад таких міст: Кам'янське, Бахмут Вараш, Львів, Вінниця Енергодар. 

Більше ніж половина інформації, яка входить до даної підкатегорії представлено на 88% 

сайтів (рис. 1.8) 
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Рис. 1.7. Динаміка зміни кількості сайтів, на яких представлено більше 50% 

рекомендованих до розміщення документів протягом 2014 - 2017 років 

Менше ніж 50% балів від максимально можливого отримали сайти 12 міст, серед яких 

сайти міст: Самбір, Коломия, Костянтинівка, Маріуполь, Бориспіль, Боярка, Ковель, 

Покровськ, Славута, Нова Каховка, Стрий, Світловодськ. Минулого року цей рубіж не змогли 

подолати 16 міст. 

Суттєво покращили свої результати в рамках даної під категорії 22 міста, серед який 

найкращу динаміку щодо покращення результатів наповнення сайту інформацією показало 

місто Васильків (+ 45%). За ним ідуть такі міста, як Івано-Франківськ (+ 27%), Дрогобич та 

Хмельницикий (+ 25%). Загалом 22 сайти міт показали приоіст щодо інформаційного 

наповнення 10% та вище (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Сайти міських рад, які у 2017 році отримали вищі оцінки в порівнянні з 2016 

роком у підкатегорії «Рекомендовані до розміщення документи» 
 

Позитивна динаміка прослідковується не лише на рівні окремих міст, але й відносно 

наявності певних типів документів, які розміщено на більшій частині сайтів.  

На всіх сайтах, які приймали участь у досліджені, наявні наступні документи міських 

рад: 

- розпорядження міського голови; 

- рішення виконавчого комітету; 

- рішення засідань ради. 

Також ряд документів розміщено майже на усіх сайтах. До них належать: 

- програми соціально-економічного розвитку міста та інші міські програми; 

- регламент міської ради. 

У порівнянні з минулим роком збільшилася кількість інформації, пов’язаної з 

бюджетним процесом (рис. 1.10). На багатьох сайтах міських рад інформація щодо 

виконання бюджету представлена у графічних форматах у динамічній формі, періодично 

оновлюється та відображає актуальний стан надходжень та витрат міського бюджету. Проте 

на частині сайтів інформацію щодо виконання бюджету представлена у форматах, які важко 

використовувати для аналізу, а на 21 сайті міських рад квартальні звіти про виконання 

бюджету поки що розміщено не в повному обсязі. 
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Рис. 1.10. Динаміка зміни висвітлення питання бюджету на сайтах міських рад протягом 

2014 – 2017 років 

 

Також відбулося збільшення кількості сайтів на яких розміщено статути міст та 

містобудівну документацію. Так, статути наявні на 73 сайтах. Минулого року ці документи 

були оприлюднені на 68 сайтах. У 2015 та 2014 ці документи були наявні на 67 та 51 сайті 

відповідно.  

Уся документація стосовно генерального плану наявна на 61 % сайтів, відсутні жодні 

відомості – на 7 % сайтів. Минулого року ці показник становили відповідно 51% та 16%.  

Отже, враховуючи дані попередніх років, можна прослідкувати певну тенденцію до 

збільшення рівня наповнення сайтів органів місцевого самоврядування нормативними та 

іншими документами, які стосуються життєдіяльності міста. Поряд з цим, часто проблемою є 

складність пошуку потрібних документів і представлення їх у форматах, які не піддаються 

автоматизованій обробці. 

Окрім того, є види інформації, які потребують кращого висвітлення на сайтах міських 

рад. Категорією документів, які найменше представлені на сайтах, є різного роду звіти. 

Зокрема:  

 звіти депутатських комісій про свою роботу (відсутні на 84% сайтів); 

 звіт про виконання плану роботи ради за минулий рік ( відсутній на 79 % сайтів); 

 звіт про хід та результати відчуження комунального майна (відсутній на 78% сайтів); 

 висновки та рекомендації комісій, підготовлені за результатами засідань (відсутній на 

78% сайтів); 
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 щоквартальні звіти міського голови про здійснення державної 

регуляторної політики (відсутні на 76 % сайтів); 

 оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів 

містобудівної документації (відсутні на 59 % сайтів); 

 порядок денний засідань ради (відсутній на 52 % сайтів); 

 звіти про виконання регіональних та місцевих цільових програм розвитку (відсутні на 

50 % сайтів). 

Також необхідне покращення висвітлення інформації щодо планування роботи міських 

рад та комісій, оприлюднення протоколів засідань міської ради та комісій. 

 

 

1.4. Результати дослідження в підкатегорії  
«Зручність користування веб-сайтом» 

В рамках даної категорії було досліджено, наскільки веб-сайт органів місцевого 

самоврядування відповідають технічним вимогам, атакож зручні вони у користуванні. 

Загалом категорія налічує 8 показників, максимальна кількість балів – 8. Оцінюється: 

наявність пошукової системи, наявність мапи сайту, можливість пошуку інформації за тегами, 

наявність мобільної версії веб-сайту, наявність версії веб-сайтів для слабозорих, можливість 

повернення на головну сторінку з будь-якої сторінки сайту, наявність меню навігації на 

кожній сторінці сайту та багатомовної версії сайту.  

Окрім Харківської міської ради, що лідирує у даній підкатегорії протягом чотирьох 

років, до числа найкращих увійшли міста Київ та Миколаїв (результат – 7 балів). Ще вісім 

сайтів міських рад отримали по 6 балів (75%). Серед них: Вінниця, Кам'янське, Кривий Ріг, 

Кропивницький, Маріуполь, Мукачево, Тернопіль та Хмельницький. 

Більше ніж 50% набрали сайти 68 міських рад (що становить 69% від загальної кількості 

які приймали участь у дослідженні) (Додаток 5). Минулого року цей рубіж змогли подолати 

57 % сайтів, а у 2015 році – 51%. 

Два бали отримали 9 сайтів. В основному ці сайти забезпечують можливість 

повернення на головну сторінку з будь-якої сторінки сайту та наявність меню навігації на 

кожній сторінці. Решта функціоналу відсутня. 

Серед інструментів, які присутні на усіх сайтах є можливість повернення на головну 

сторінку з будь-якої сторінки сайту та наявність меню навігації на кожній сторінці сайту. 

Також більшість міських рад (85) забезпечують можливість здійснення пошуку по сайту (табл. 

1.6.). Проте у деяких випадках цей пошук здійснюється не по всьому сайту, а лише по деякій 

частині документів. У деяких випадках за допомогою функції пошуку не вдавалося знайти 

наявні на сайті нормативно-правові документи. 

Таблиця 1.6.  

Наявність і повнота інформації, що ввійшла до під категорії 

«Оцінка зручності користування веб-сайтом»  

№ Показник 
Кількість сайтів, 

на яких інструмент 
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наявний відсутній  

1. Наявність пошуку по сайту 83 15 

2. Наявність мапи сайту 35 63 

3. Можливість пошуку інформації за тегами 6 92 

4. Наявність мобільної версії веб-сайту 51 47 

5. Наявність версії веб-сайту для слабозорих 12 86 

6. Можливість повернення на головну сторінку з будь-якої сторінки сайту 98 0 

7. Наявність меню навігації на кожній сторінці сайту 98 0 

8. Наявність багатомовної версії сайту 11 87 

 

Цього року відбулося суттєве збільшення кількості веб-сайтів, які адаптовані під 

мобільну версію. Цього року цей показник становив – 52%, а минулого року лише 18 % від 

загальної кількості сайтів. 

В більшості міст відсутня версія сайту для слабозорих (нявна на 12 %). Також досить 

незначна кількість сайтів надає можливість пошуку інформації за тегами (6) та використання 

мапи сайту (36%). 

Загалом моніторинг виявив покращення рівня зручності використання веб-сайтів 

органів місцевого самоврядування, зокрема, зросла кількість сайтів, які забезпечують 

середній рівень зручності (рис. 1.11. 

Серед недоліків можна назвати складність пошуку потрібних нормативно-правових 

актів та  документів, відсутність стандартного функціоналу та єдиного підходу до розміщення 

інформації, недостатність використання інструментів графічного оформлення інформації та 

інтеграції з ГІС технологіями. 
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Рис. 1.11  Динаміка зміни рівня зручності користування веб-сайтами міських рад 

протягом  2014 – 2017 років 
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Розділ 2. Ступінь впровадження інструментів електронної 
партисипації в органах місцевого самоврядування  

 

У дослідженні ступеня впровадження інструментів електронної партисипації в органах 

місцевого самоврядування розглядалися три аспекти електронної участі на місцевому рівні: 

наявність інструментів зворотного зв’язку з громадськістю на сайтах міських рад, рівень 

впровадження в містах системи електронних петицій і бюджети громадських ініціатив. 

Максимально можливий бал у цій категорії – 21.  

Як показують результати дослідження, найвищу оцінку за загальним показником у цій 

категорії отримали сайти двох міст – Києва і Львова. Із результатом 21 бал рейтинг очолив 

інформаційний портал Києва (100% від максимально можливого). Ступінь впровадження 

інструментів електронної партисипації в органах місцевого самоврядування у місті Львові 

оцінено у 20 балів (95% від максимально можливого) (Додаток №6). 

На другій сходинці опинилися три сайти муніципалітетів Кропивницького (19 балів) 

Бахмута і Вінниці, які набрали по 18 балів. Третє місце зайняв портал міста Рівне, у якому 

ступінь впровадження інструментів електронної партисипації оцінено у 17 балів, тобто 81% 

від максимально можливого (Додаток №6). 

Сайт Подільської міської ради у цій категорії оцінено 1 балом. Інформаційні ресурси 

Марганцю, Нової Каховки, Новомосковська, Покрову також показали досить низький 

результат – 2 бали із 21-го можливого (Додаток №6). 

Лише 40 сайтів муніципалітетів із 98-ми досліджених набрали понад 50% від 

максимально можливих балів.  

 

2.1. Рівень розвитку інструментів зворотного зв’язку з громадськістю на сайтах ОМС 

 

У цій підкатегорії розглядали такий спектр питань, як наявність онлайн-приймальні 

міського голови та форми подання електронних звернень до посадових осіб ОМС, 

оприлюднення на сайті статистики щодо звернень громадян, наявність інструменту онлайн 

опитування громадськості з актуальних питань життя територіальної громади, зв’язку сайта із 

соціальними мережами, можливість коментувати на сайті міської ради новини та 

інформаційні повідомлення, обговорювати проекти місцевих нормативних актів, наявність 

комунікативної платформи для зв’язку з диспетчерською службою міста в режимі реального 

часу, проведення онлайн-трансляції засідань міської ради, можливість зв’язатися з 

адміністратором сайту. Максимально можлива оцінка становила 9 балів, і її отримав сайт 

міста Києва.  

Із результатом 8 балів друге місце посіли Львів і Червоноград – на сайтах саме цих міст 

створено найбільше інструментів для формування зворотного зв’язку з громадою. 

Інформаційні ресурси 7 міст (Вінниця, Кропивницький, Ужгород, Харків) – отримали по 7 

балів і посіли третє місце в рейтингу  (Додаток №7). 

Найнижчий результат у цій підкатегорії показали сайти 10 міських рад (Білгород-

Дністровський, Боярка, Костянтинівка, Мелітополь, Нетішин, Подільськ, Покров, Самбір, 

Світловодськ, Шепетівка) по 1 балу та інформаційний ресурс Жовтих Вод - 0 балів (Додаток 
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№7). 

Загалом дослідження виявило, що більшість міст використовує 2-3, рідше 5-6 

інструментів для зворотного зв’язку з громадськістю. Найпопулярнішим, як і в минулому 

періоді, залишається інструмент для подання електронних звернень до посадових осіб 

міської ради – його впроваджено у 72-х із 98-ми досліджених муніципалітетів (60 міст у 2014 

році та 71 місто в 2015 році, 73 міста у 2016 році). 

Більш як половина міських рад у 2017 році оприлюднили на сайті статистику звернень 

громадян (66 міських рад), у 2016 році їх було 60 (див. Таблиця 2.1). 

На сайтах 63 міських рад передбачений зв'язок із соціальними мережами у 2016 році 

таку можливість використовували 59 сайтів. На більшості із досліджених сайтів наявні 

відповідні кнопки, що дають змогу перейти на сторінку і при цьому, як правило, створено 

зв’язок відразу з кількома соціальними мережами. За цим показником протягом двох 

останніх років також спостерігається позитивна динаміка.  

Таблиця 2.1  

Впровадження інструментів зворотного зв’язку в 
органах місцевого самоврядування міст України 

№ Назва інструменту 

Кількість міст, в яких 

інструмент 

Наявний Відсутній 

1. Наявність онлайн-приймальні міського голови 35 63 

2. Наявність форми подання електронних звернень  72 26 

3. Оприлюднення на сайті статистики щодо звернень 

громадян 66 32 

4. Проведення онлайн-опитування громадськості з 

актуальних питань життя територіальної громади 50 48 

5. Зв’язок сайту з соціальними мережами (наявність кнопки-

банера або можливість залишити коментар через 

соціальну мережу) 63 35 

6. Можливість коментувати новини та інформаційні 

повідомлення 12 86 

7. Комунікативна платформа для зв’язку з диспетчерською 

службою міста в режимі реального часу (он-лайн чат)  8 90 

8. Он-лайн трансляція засідань міської ради (наявність 

спеціалізованого розділу або сервісу на сайті) 35 63 
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На сайтах 35-ти міських рад наявна можливість звернутися безпосередньо до очільника 

міста через онлайн-приймальню(див. Таблиця 2.1). Минулого року такою можливістю могли 

скористатися громадяни 32-х міст. Опитування громадськості з актуальних питань життя 

територіальної громади через веб-ресурс ради здійснюється в 50-х містах, тобто відбулося 

зростання даного показника порівняно з минулими роками – 28 міст у 2014 році, 36 міст у 

2015 році та 42 у 2016 році (Рис 2.1). 

При цьому, в рамках моніторингу не вивчали чи врегульовано в містах правила 

розгляду результатів таких опитувань і ступінь їхнього впливу на ті чи інші рішення місцевої 

влади.  

Досі тільки більше третини частина міст здійснює онлайн-трансляцію засідань міської 

ради, тобто на сайтах 35 муніцилітетів наявні спеціалізовані розділ, або сервіс (Рис 2.1).  
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Рис. 2.1. Динаміка використання інструментів зворотного зв’язку на сайтах органів 

місцевого самоврядування протягом 2014–2016 рр.  

 

На веб-сайтах 12-х міст наявна можливість коментувати новини та інформаційні 

повідомлення. Лише на деяких із них створено електронну форму для надання відгуку 

безпосередньо на сайті, тоді як більшість міст використовує для цього соціальні мережі, 

9. Можливість зв’язатися з адміністратором сайту 33 65 
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коли, натиснувши на відповідну кнопку, користувач може поширити та 

прокоментувати певну новину. Варто зазначити, що в поточному році стосовно цього 

інструменту також відчутне покращення. У 2017 році таким інструментом змогли 

скористатися 63 міста, порівняно з 19-ма у 2014 році, 9-ма у 2015 році та 44 міста у 2016(див. 

Рис 2.1).   

Варто зазначити, що зниження таких показників, як наявність онлайн-приймальні 

міського голови та можливість коментувати нормативні акти міської ради, пов’язане 

передусім із тим, що протягом останнього року низку веб-сайтів було оновлено або вони досі 

перебувають на стадії доопрацювання, тому не всі сторінки відновили свою 

функціональність.  

Найменш поширеним інструментом залишається «Комунікативна платформа для 

зв’язку з диспетчерською службою міста в режимі реального часу». Лише 8 міст 

послуговуються таким інструментом. Створюючи таку платформу, муніципалітети 

використовують різні підходи: онлайн-чат безпосередньо на сайті міської ради, можливість 

онлайн-звернення до диспетчерської служби через платформу «Розумне місто» або на 

сторінці в мережі Facebook, при цьому, інструмент вважався наявним, якщо на офіційній 

сторінці міської ради було розміщено відповідне посилання чи банер. 

 
 

2.2. Стан впровадження системи електронних петицій на муніципальному рівні 
 

Для українських міст електронні петиції – досить новий інструмент участі громадян у 

прийнятті рішень і формуванні місцевої політики. Ступінь впровадження електронних 

петицій на місцевому рівні вдруге став предметом моніторингу, при цьому досліджували: 

яка частка муніципалітетів уже ввела та активно використовує такий інструмент для 

залучення мешканців до впровадження змін на рівні міста і який ресурс для цього 

застосовується; чи є у вільному доступі відповіді на розглянуті петиції та наскільки вони 

обґрунтовані; чи відстежуються та оприлюднюються ті зміни, які відбулись у місті у відповідь 

на електронні петиції; чи затверджено місцевий нормативно-правовий акт, який регулював 

би процес подання та розгляду електронних петицій у відповідному місті Максимально 

можливий бал за цією категорією – 7.  

За результатами моніторингу, сайти 9 міст – Бахмута, Калуша, Кам'янського, Києва, 

Краматорська, Кременчука, Кропивницького, Львова, Чернігова отримали максимальну 

оцінку та посіли перше місце в рейтингу. Інформаційні ресурси 24 міст зайняли другу 

позицію. поступившись лідерам лише одним балом – на сайтах цих міських рад не 

оприлюднюються зміни, які відбулись у відповідь на електронні петиції, подані до місцевої 

влади. На третій сходинці з результатом 5 балів опинилися 16 муніципалітетів. Жодного бала 

за цією підкатегорією не отримали 14 міст. Минулого року таких міст було 20 (Додаток №8). 

Як показало дослідження у 2017 році, абсолютна більшість сайтів міських рад (80) 

застосовують інструмент електронних петицій для формування зворотного зв’язку та 

залучення мешканців до прийняття рішень місцевого рівня. Минулого року таких міст було 

73. 

При цьому міста використовують різні ресурси. Варто зазначити, що кожен із названих 

ресурсів має подібну функціональність, що дає змогу підтримувати вже наявні петиції, 
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формувати та поширювати власні, переглядати відповіді на попередні 

електронні петиції.  

Інструмент електронних петицій є досить новим для нашого суспільства, тому не всі 

громадяни готові активно користуватися ним. Для того щоб система повноцінно 

запрацювала, важливо не лише створити зручний функціонал. Не менш значущим є 

розуміння потенційними користувачами тих можливостей, які надає подібний сервіс, 

механізмів урахування електронних петицій у процесі прийняття рішень, достатній рівень 

довіри громадян як до місцевої влади загалом, так і до конкретного сервісу зокрема. Лише 

зрозумівши, що влада готова чути громадян і брати до уваги їхню думку, висловлену через 

подання електронної петиції, мешканці міст почнуть активно послуговуватися цим 

інструментом. Звичайно, не можна дати позитивну відповідь на кожну петицію громади, утім 

відповідь має бути аргументована та, бажано, підтверджена відповідним нормативним 

актом. Окрім того, зростанню довіри до сервісу електронних петицій сприятиме застосування 

практики звітування перед громадою про ті зміни, що відбулися в місті у відповідь на 

попередні петиції.  

Дослідження показало, що з 80-х муніципалітетів, в яких працює сервіс електронних 

петицій, відповіді на попередні петиції наявні на сайтах 63 міст (70%) (Табл. 2.2). Минулого 

року таких відповідей було на 51 сайті. 

Проте це зовсім не означає, що решта міст не публікують відповіді на петиції – вони 

відсутні, оскільки в цих муніципалітетах на момент моніторингу або не було жодної 

сформованої петиції, або створені петиції перебували на стадії збирання підписів чи розгляду 

міською радою, що в свою чергу засвідчує досить низький рівень користування сервісом 

електронних петицій в даних містах.  

Таблиця 2.2  

Рівень впровадження системи електронних петицій в містах України 

№ Назва інструменту 

Кількість міст, в яких 

інструмент 

наявний відсутній 

1. Можливість подати електронну петицію 80 18 

2. Наявність відповідей на електронні петиції 63 35 

3. 

Наявність нормативного документу, затвердженого 

ОМС, що регулює порядок функціонування системи 

електронних петицій 

58 40 

4. 
Оприлюднення інформації щодо змін, що відбулися в 

місті у відповідь на електронні петиції 
19 79 

5. Обгрунтованість відповідей на електронні петиції ( 5 3 2 1 0 
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останніх петицій) 

3 = обгрунтовано відповідним НПА; 

2 = розгорнуте обгрунтування без посилання на НПА; 

1 = коротке обгрунтування без посилання на НПА; 

0 = відповідь не обгрунтовано 

40 8 7 43 

 

 

Із 63 муніципалітетів, що опублікували відповіді на попередні електронні петиції, 7 міст 

отримали по 1-му балу (надається коротка відповідь без посилання на нормативно- 

правовий акт), 8 міст – 2 бали (розгорнуте обґрунтування без посилання на відповідний 

нормативно-правовий акт), 40 міст отримали 3 бали (розгорнута відповідь, обґрунтована 

нормативно-правовим актом – рішенням міської ради, комісії, виконкому, розпорядженням 

міського голови тощо) У 45 містах відповіді на електронні петиції не обгрунтовані, або 

відсутні (Рис. 2.3). 

4043

7 8

обгрунтовано відповідним НПА;

розгорнуте обгрунтування без посилання на НПА;

коротке обгрунтування без посилання на НПА;

відповідь відсутня

 

Рис. 2.3. Наявність відповідей на електронні петиції на веб-ресурсах і рівень їх 

обґрунтованості  

 

Таким чином, можна стверджувати, що більшість міських рад, в яких працює сервіс 

електронних петицій, приділяють значну увагу обґрунтуванню опублікованих відповідей. 

Водночас дослідження показало, що тільки 19 міських рад наразі не лише оприлюднюють 

відповіді на петиції, а й поширюють інформацію про ті зміни, які відбулися в місті у відповідь 

на подані електронні петиції. У 2016 році таких міст було 11. Щодо наявності місцевого 

нормативного акта, який регулює впровадження та функціонування системи електронних 

петицій у місті, то в 58-х муніципалітетах затверджено відповідний документ – порядок або 

положення про подання та розгляд електронних петицій. 
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Отже, більшість міських рад, які ввійшли до вибірки, використовують 

сервіс електронних петицій задля формування діалогу з громадою міста, залучення 

мешканців до впровадження змін на місцевому рівні. Проте в багатьох містах все ще існує 

необхідність впровадження системи електронних петицій і затвердження відповідного 

місцевого нормативного документа. Варто пам’ятати, що відповідь на петиції має бути 

достатньо аргументованою та документально підтвердженою. Окрім того, важливо 

наполегливо працювати заради підвищення в громаді рівня розуміння та довіри до сервісу 

електронних петицій, зокрема активно поширювати інформацію про створений ресурс серед 

мешканців і популяризувати позитивні зміни, що відбуваються в місті у відповідь на 

електронні петиції. 

Отже, більшість міських рад, які ввійшли до вибірки, використовують сервіс 

електронних петицій задля формування діалогу з громадою міста, залучення мешканців до 

впровадження змін на місцевому рівні. Проте в багатьох містах все ще існує необхідність 

впровадження системи електронних петицій і затвердження відповідного місцевого 

нормативного документа. Варто пам’ятати, що відповідь на петиції має бути достатньо 

аргументованою та документально підтвердженою. Окрім того, важливо наполегливо 

працювати заради підвищення в громаді рівня розуміння та довіри до сервісу електронних 

петицій, зокрема активно поширювати інформацію про створений ресурс серед мешканців і 

популяризувати позитивні зміни, що відбуваються в місті у відповідь на електронні петиції. 

 

 

2.3 Стан впровадження бюджетів громадських ініціатив / бюджетів участі 

 

Стан впровадження бюджетів громадських ініціатив став об’єктом моніторингу цього 

року вперше. Бюджет громадських ініціатив (бюджет участі, громадський бюджет) – це 

частина коштів міського бюджету, щодо якої мешканці міста самостійно обирають на що їх 

витрачати шляхом голосування, результати якого мають пряму дію, незалежно від волі 

чиновників та депутатів. Автором проекту може бути громадянин віком від 16 років. Він 

повинен детально розписати проект: від ідеї – до витрат на його реалізацію. 

Досліджуючи стан впровадження його впровадження, було виявлено, що рубрика 

"Громадський бюджет" наявна на веб-сайтах 62 міст (Таб. 2.3)  

Таблиця 2.3  

Стан впровадження бюджетів громадських ініціатив / 

бюджетів участі 

№ Назва інструменту 

Кількість міст, в яких 

інструмент 

наявний відсутній 

1. Наявність рубрики "Громадський бюджет" 62 36 
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2. 
Наявність інформаційних повідомлень про початок та 

перебіг голосування за проекти громадського бюджету 
57 41 

3. 

Наявність можливості електронного голосування за 

проекти, подані на фінансування через громадський 

бюджет 

49 49 

4. 
Наявність інформації про проекти, які стали 

переможцями 
47 51 

5. Наявність інформації про хід реалізації проектів, які 

фінансуються через громадський бюджет 
28 70 

 

 

57 міст на своїх сайтах публікують інформаційні повідомлення про початок та перебіг 

голосування за проекти громадського бюджету. Громадяни 49 міст мають можливість 

електронного голосування за проекти, подані на фінансування через громадський бюджет. 

На сайтах менше половини від досліджуваних міських рад (47) наявна інформації про 

проекти, які стали переможцями. І лише 28 муніципалітетів інформують своїх громадян про 

хід реалізації проектів, які фінансуються через громадський бюджет (Рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Стан наявності інформації про партисипативні бюджети міст та висвітлення 

етапів їх реалізації 
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Розділ 3. Рівень доступу до інформації, що перебуває у 

розпорядженні органів місцевого самоврядування  

 

У цьому розділі увагу було зосереджено на оцінюванні забезпечення органами 

місцевого самоврядування доступу до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні 

суб’єктів владних повноважень та визначення повноти обсягу доступу до інформації у формі 

відкритих даних. Параметри оцінювання були згруповані у дві підкатегорії:  

- рівень доступу громадян до публічної інформації;  

- рівень доступу громадян до відкритих даних.  

Максимально можливий бал за даною категорією – 39. За загальним показником ні 

один із сайтів міських рад не отримала максимальної оцінки - 39 балів. Проте за результатом 

дослідження 2018 року інформаційні ресурси міст Дніпра та Києва посіли перше місце в 

рейтингу, набравши відповідно по 34 і 33 бали. Поступившись лише одним балом сайти 

міських рад Вінниці, Львова, Тернополя опинилися на другому місці. Третє місце в рейтингу 

розділили міста Бахмут, Кропивницький, Слов'янськ та Луцьк, які отримали відповідно по 31 і 

30 балів (Додаток №10). 

42 сайти міст із 98 досліджених у межах моніторингу набрали більше ніж половину від 

максимально можливої оцінки (понад 21 балів).  

Місто Жовті Води наразі майже не забезпечує доступ мешканців до публічної 

інформації, в тому числі й у форматі відкритих даних (0 балів за цією категорією). Також 

незадовільними можна вважати результати аналізу порталів таких міст, як Вишневе, що 

отримало лише 3 бали, та міста Біла Церква і Самбір із результатом 6 балів із 39 можливих 

(Додаток №10). 

 

3.1. Рівень доступу до публічної інформації органів місцевого самоврядування 

 

У рамках даної підкатегорії було досліджено такі параметри, як наявність інформації 

про спеціальний структурний підрозділ або відповідальну особу, до обов’язків яких входить 

забезпечення доступу до публічної інформації, наявність форм для підготовки запитів на 

публічну інформацію та можливість подати такий запит через електронну пошту, наявність 

реєстру публічної інформації, порядку складання та подання запитів на інформацію та звітів 

щодо задоволення таких запитів. Максимально можлива оцінка за цією підкатегорією – 18 

балів.  

У поточному році максимальний бал набрали 50 міських рад (порівняно з 29 минулого 

року). Лідерами в цій категорії залишаються Бахмут, Бердичів, Бориспіль, Боярка, Вараш, 

Васильків, Вінниця, Володимир-Волинський, Горішні Плавні, Дніпро, Дружківка, Дубно, 

Енергодар, Калуш, Кам'янець-Подільський, Каховка, Київ, Костянтинівка, Кривий Ріг, 

Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Миргород, 

Мирноград, Нетішин, Нікополь, Новомосковськ, Одеса, Павлоград, Покровськ, Прилуки, 

Рівне, Ромни, Сєверодонецьк, Слов'янськ, Сміла, Старокостянтинів, Тернопіль, Умань, 

Херсон, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Чорноморськ, Шостка, Южноукраїнськ (Додаток №11). 

26 міст набрали по 15 балів, тобто на їхніх сайтах бракує лише однієї з досліджуваних 

позицій.  
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Із результатом 12 балів на третю сходинку рейтингу піднялися 10 міст 

(Додаток №11). 

У 2017 році тільки на сайті міста Жовті Води не було розміщено жодної інформації з 

даної підкатегорії, тоді як у попередній період таких міст було 4.  

Спостерігається тенденція до покращення якості доступу до публічної інформації. Якщо 

у 2016 році на 74 сайтах міських рад було розміщено інформацію про спеціальний 

структурний підрозділ або особу, що відповідає за забезпечення доступу до публічної 

інформації, то у 2017 році їх уже стає 90 (Табл.3.1). 

Інформацію про порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження 

рішень розпорядників інформації, їхніх дій чи бездіяльності у 2016 році містили 77 сайтів, а в 

2017 році - 90. Форми запитів на публічну інформацію є на сайтах 91міської ради, проте у 

2016 році їх було лише 81 (Табл.3.1). 

На 72 сайтах наявні звіти щодо задоволення запитів на інформацію. У 2016 році такі 

звіти були присутні на 61 сайті. Можливість подати запит на публічну інформацію через 

електронну пошту надають у 2017 році 89 сайтів муніципалітетів , у 2016 році 85 - сайтів. На 

61 сайті розміщена інформація про систему обліку (реєстр публічної інформації), види 

інформації, яку зберігає розпорядник. Про порядок складання, подання запиту на 

інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності 

повідомляється на 90 –х сайтах міських рад (див. Табл.3.1). 

 

Таблиця 3.1  

Наявність на веб-сайтах інформації щодо забезпечення доступу до публічної 

інформації 

№ 

Показник 

Кількість міст, в яких 

інструмент 

наявний відсутній 

1. 

Інформація про спеціальний структурний підрозділ або 

відповідальну особу для забезпечення доступу до публічної 

інформації 

90 8 

2. Наявність форм запитів на публічну інформацію 91 7 

3. 
Можливість подати запит на публічну інформацію через 

електронну пошту 
89 9 

4. 
Інформація про систему обліку (реєстр публічної 

інформації), види інформації, яку зберігає розпорядник) 
61 37 

5. 

Інформація про порядок складання, подання запиту на 

інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, 

дій чи бездіяльності 

90 8 

6. Звіти щодо задоволення запитів на інформацію 72 26 
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3.2. Рівень розвитку відкритих даних у містах України  

 

У цьому розділі було проаналізовано чи оприлюднюють органи місцевого 

самоврядування інформацію у формі відкритих даних відповідно до вимог чинного 

законодавства. Оцінювання відбувалося за такими показниками, як наявність на сайті міської 

ради рубрики «Відкриті дані», посилання на портал відкритих даних, реєстру відкритих 

даних, оприлюднення відкритих даних міської ради на Єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних (data.gov.ua), наявність окремого порталу відкритих даних у місті, наявність 

нормативного документа, який регулює порядок доступу до відкритих даних і програмного 

(стратегічного) документа, що визначає пріоритетні напрями розвитку сфери відкритих 

даних. Максимальна оцінка за цією категорією – 21 бал.  

Найвищий бал за цією підкатегорією отримали інформаційні ресурси міських рад 

Дніпра (16 балів) і .Києва (15 балів). Друге місце в рейтингу посіли Вінниця Львів і Тернопіль, 

які набрали по 14 балів. Чотири сайти (Бахмут,  Дрогобич, Кропивницький, Слов'янськ, 

Ужгород) розділили третю позицію рейтингу і  набрали по 13 балів (Додаток №12). 

Лише 18 міст із 98-ми досліджуваних отримали більш як половину від максимально 

можливої оцінки (12 та більше балів). Серед них:. Дніпро Київ Вінниця, Львів, Тернопіль 

Бахмут,  Дрогобич, Кропивницький, Слов'янськ, Ужгород Бердянськ, Запоріжжя, Івано-

Франківськ, Коломия, Краматорськ, Луцьк, Нова Каховка, Полтава (Додаток №12). 

Незадовільними виявилися результати одразу 29 міст, які одержали 0 балів за цією 

категорією, тобто органи місцевого самоврядування цих міст наразі не провадять жодної 

діяльності з оприлюднення інформації у формі відкритих даних. Місто Хмельницький 

отримало по 1 бал завдяки тому, що міські ради затвердили документи, які регулюють 

порядок доступу до відкритих даних або пріоритетні напрями розвитку даної сфери, проте і в 

цих містах досі не оприлюднюється інформація у формі відкритих даних (Додаток №12). 

На сайтах 31 міської ради функціонують рубрики «Відкриті дані», але у 2016 році такі 

розділи були лише на 19 сайтах. На порталах 25 міст наявний реєстр відкритих даних. У 2016 

році такі реєстри були на 14 інформаційних ресурсах. На 33 веб-сайтах є посилання на портал 

відкритих даних. 61 муніципалітет опублікував дані на Єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних (data.gov.ua). Лише 5 міст мають окремий портал відкритих даних (див. 

Табл.3.2). 

Щодо нормативно-правого забезпечення розміщення відкритих даних, то переважна 

більшість міст під час їх оприлюднення користується виключно Законом України від 9 квітня 

2015 р. № 319-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної 

інформації у формі відкритих даних» і «Положенням про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України № 835 від 21 жовтня 2015 р. 

У 14 містах наявний нормативний документ, який регулює порядок доступу до 

відкритих даних (Табл.3.2). 

У трьох із 98 міст існує програмний (стратегічний) документ, який визначає пріоритетні 

напрями розвитку сфери відкритих даних (рис.3.1). 
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Таблиця 3.2  

Результати моніторингу показників підкатегорії «Рівень доступу до відкритих даних»  

 

№ Показник 
Кількість міст, 

у яких інструмент 

наявний відсутній 

1. Наявність на сайті міської ради рубрики «Відкриті дані»  31 67 

2.  Наявність на сайті міської ради реєстру відкритих даних  25 73 

3.  Наявність на веб-сайті міської ради посилання на портал 

відкритих даних  
33 65 

4.  Наявність відкритих даних міської ради на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua)  
61 37 

5.  Наявність окремого порталу відкритих даних у місті  5 93 

6.  Наявність нормативного документа, який регулює порядок 

доступу до відкритих даних  
14 84 

7.  Наявність програмного (стратегічного) документа, який 

визначає пріоритетні напрями розвитку сфери відкритих 

даних  

3 95 
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наявний відсутній

 
Рис. 3.1. Рівень впровадження відкритих даних у містах України 
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Отже, дослідження показало, що органи місцевого самоврядування 

переважно створюють належні умови для доступу до публічної інформації, яка є в їхньому 

розпорядженні (на більшості сайтів розміщено інформацію про спеціальний структурний 

підрозділ або відповідальну особу, що забезпечують доступ до публічної інформації, про 

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників 

інформації, їхніх дій чи бездіяльності, наявні форми запитів на публічну інформацію, звіти 

щодо задоволення запитів тощо).  

Водночас багатьом містам варто попрацювати над створенням і розміщенням у 

вільному доступі системи обліку (реєстру) публічної інформації. Практика оприлюднення 

інформації у форматі відкритих даних ще нова для українських міст, і більшість із них лише 

починає цей шлях. При цьому міста мають не лише враховувати вимоги законодавства, а й 

розуміти ті можливості, які надають відкриті дані для розвитку суспільства, визначити 

пріоритетні напрями розвитку даної сфери в кожному місті, вивчати та переймати 

найкращий вітчизняний і світовий досвід оприлюднення інформації у формі відкритих даних. 
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Додаток 1.  
Рейтинг міст України, що увійшли до вибірки, за загальним показником 

категорії «Рівень інформаційного наповнення офіційних 
Інтернет-ресурсів міських рад» 

Місце у 

рейтингу Назва міста 

Кількість 

отриманих 

балів 

% від 

максимально 

можливого 

Максимально можливий бал 187 100 % 

1  

Львів 171 93% 

Київ, Рівне 169 92% 

2  

Кам'янське 165 90% 

Вінниця, Суми 163 89% 

3  

Одеса 161 88% 

Бахмут, Івано-Франківськ, Миколаїв 160 87% 

4  Дрогобич 159 86% 

5  Житомир 157 85% 

6  Вараш, Херсон 155 84% 

7  Луцьк 151 82% 

8  Ніжин, Павлоград, Тернопіль 150 82% 

9  Бровари, Кропивницький, Хмельницький 149 81% 

10  Ужгород 146 79% 

11  Миргород, Ромни, Слов'янськ, Харків 143 78% 

12  Каховка, Кременчук, Чернівці 142 77% 

13  Кам'янець-Подільський 141 77% 

14  Нікополь 140 76% 

15  Мукачево 139 76% 

16  Ірпінь, Краматорськ, Рубіжне, Сєверодонецьк 138 75% 

17  Олександрія, Охтирка, Чернігів 137 74% 

18  Фастів 136 74% 

19  Енергодар 135 73% 

20  Дніпро, Черкаси 134 73% 
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21  Коломия, Южноукраїнськ 132 72% 

22  Володимир-Волинський, Конотоп, Умань, Шостка 130 71% 

23  Ізюм 129 70% 

24  Полтава 128 70% 

25  Кривий Ріг, Марганець 127 69% 

26  Чорноморськ 126 68% 

27  Дружківка, Запоріжжя 125 68% 

28  Жмеринка, Ізмаїл 124 67% 

29  Вознесенськ, Горішні Плавні, Сміла, Старокостянтинів 123 67% 

30  Бердянськ, Дубно 122 66% 

31  Лисичанськ, Лозова, Мелітополь 119 65% 

32  Біла Церква 118 64% 

33  Нововолинськ 117 64% 

34  Нетішин 116 63% 

35  Новоград-Волинський, Славута 115 63% 

36  Васильків 114 62% 

37  Жовті Води, Покровськ 112 61% 

38  Калуш, Мирноград 111 60% 

39  Бердичів, Бориспіль, Маріуполь, Покров, Прилуки 110 60% 

40  Лубни 109 59% 

41  Червоноград 108 59% 

42  Коростень 107 58% 

43  Боярка 105 57% 

44  Білгород-Дністровський 104 57% 

45  Первомайськ, Подільськ 103 56% 

46  Самбір, Шепетівка 99 54% 

47  Вишневе, Ковель, Нова Каховка, Новомосковськ 98 53% 

48  Костянтинівка 92 50% 
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49  Стрий 87 47% 

50  Світловодськ 68 37% 
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Додаток 2.  
Рейтинг міст України, що увійшли до вибірки, за показниками 

підкатегорії «Інформація щодо діяльності ОМС» 
 

Місце у 

рейтингу Назва міста 

Кількість 

отриманих 

балів 

Максимально можливий бал 110 

1  Львів 110 

Рівне 106 

2  Одеса 104 

Київ 103 

3  Вінниця, Кам'янське 101 

Бахмут, Дрогобич, Івано-Франківськ 100 

4  Житомир, Суми 99 

5  Миколаїв, Миргород 98 

6  Луцьк 96 

7  Вараш,  Слов'янськ,  94 

8  Павлоград 93 

9  Коломия, Мукачево, Ніжин, Херсон 92 

10  Кам'янець-Подільський, Тернопіль 91 

11  Бровари, Хмельницький 90 

12  Каховка, Кропивницький, Ромни, Ужгород, Чернівці 89 

13  Нікополь, Рубіжне 88 

14  Охтирка, Фастів, Чернігів 86 

15  Ізюм, Ірпінь, Харків 84 

16  Шостка 83 

17  Конотоп, Краматорськ, Черкаси 82 

18  Ізмаїл, Сєверодонецьк 81 

19  Володимир-Волинський, Дружківка, Олександрія 80 

20  Горішні Плавні, Кременчук, Славута 79 
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21  Южноукраїнськ 78 

22  Біла Церква, Дніпро, Жмеринка, Покровськ, Полтава 77 

23  Бердянськ, Марганець 76 

24  Вознесенськ, Енергодар, Лисичанськ, Чорноморськ 75 

25  Бориспіль, Мелітополь, Нововолинськ 74 

26  Дубно, Запоріжжя, Нетішин, Умань 73 

27  Васильків, Кривий Ріг, Лозова, Сміла 72 

28  Новоград-Волинський, Старокостянтинів 71 

29  Маріуполь 70 

30  Боярка, Мирноград, Покров 69 

31  Бердичів, Калу 68 

32  Червоноград 66 

33  Коростень, Нова Каховка 65 

34  Ковель, Прилуки 63 

35  Білгород-Дністровський, Лубни, Первомайськ, Подільськ 62 

36  Самбір 60 

37  Жовті Води, Шепетівка 57 

38  Костянтинівка, Новомосковськ 55 

39  Вишневе, Стрий 54 

40  Світловодськ 40 
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Додаток 3.  
Рейтинг міст України, що увійшли до вибірки, за показниками 

підкатегорії «Інформація щодо інфраструктури та життєдіяльності міста» 
 

Місце у 

рейтингу Назва міста 

Кількість 

отриманих 

балів 

Максимально можливий бал 7 

1  Бахмут, Бердичів, Бердянськ, Біла Церква, Бровари, Васильків, 

Вишневе, Вінниця, Вознесенськ, Дніпро, Дрогобич, Дубно, Енергодар, 

Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Ізюм, Ірпінь, Калуш, 

Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Каховка, Київ, Коломия, Конотоп, 

Краматорськ, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лозова, Луцьк, 

Львів, Марганець, Маріуполь, Миколаїв , Миргород, Мукачево, 

Нетішин, Ніжин, Нікополь, Новоград-Волинський, Новомосковськ, 

Одеса, Олександрія, Павлоград, Полтава, Прилуки, Рівне, Ромни, 

Рубіжне, Сєверодонецьк, Славута, Слов'янськ, Суми, Тернопіль, 

Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Червоноград, 

Черкаси, Чернівці, Чернігів, Чорноморськ, Шепетівка, Шостка, 

Южноукраїнськ 

7 

2  Білгород-Дністровський, Бориспіль, Боярка, Вараш, Володимир-

Волинський, Горішні Плавні, Дружківка, Жмеринка, Жовті Води, 

Ковель, Коростень, Костянтинівка, Лисичанськ, Лубни, Мирноград, 

Нова Каховка, Нововолинськ, Охтирка, Первомайськ, Покров, 

Покровськ, Самбір, Світловодськ, Сміла, Старокостянтинів, Стрий, 

Фастів 

6 

3  Мелітополь, Подільськ 5 
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Додаток 4.  
Рейтинг міст України, що увійшли до вибірки, за показниками 

підкатегорії «Рекомендовані до розміщення документи»  
 

Місце у 
рейтингу 

Назва міста 
Кількість 

отриманих 
балів 

Максимально можливий бал 59 

1  Рівне 53 

Київ, Кременчук, Суми, Херсон 52 

2  Кам'янське, Бахмут, Вараш, Львів 51 

3  Вінниця, Енергодар  49 

4  Бровари, Івано-Франківськ, Миколаїв, Ніжин 48 

5  Дрогобич, Житомир, Кропивницький, Павлоград, Сєверодонецьк 47 

6  Жовті Води, Олександрія, Тернопіль, Ужгород, Умань, Хмельницький 46 

7  Дніпро, Краматорськ, Одеса, Ромни, Харків 45 

8  Ірпінь, Луцьк 44 

9  Кривий Ріг, Охтирка, Старокостянтинів, Черкаси, Чернівці, 

Южноукраїнськ 42 

10  Каховка, Сміла  41 

11  Володимир-Волинський, Дубно, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, 

Полтава, Фастів, Чернігів 40 

12  Жмеринка, Рубіжне, Слов'янськ, Чорноморськ 39 

13  Кам'янець-Подільський, Мелітополь 38 

14  Вознесенськ, Конотоп, Лубни, Прилуки 37 

15  Дружківка, Лозова 36 

16  Горішні Плавні, Лисичанськ, Новоград-Волинський, Шостка 35 

17  Бердянськ, Миргород, Мукачево, Нововолинськ 34 

18  Ізюм, Подільськ, Червоноград 33 

19  Біла Церква, Білгород-Дністровський, Васильків, Вишневе, Ізмаїл, 

Калуш, Коростень, Мирноград, Нетішин, Новомосковськ 32 

20  Бердичів, Первомайськ, Покров, Шепетівка 31 

21  Коломия, Самбір 29 

22  Костянтинівка 28 

23  Бориспіль, Маріуполь 27 

24  Боярка, Ковель, Покровськ 26 

25  Нова Каховка, Славута 25 

26  Стрий 23 
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27  Світловодськ 20 
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Додаток 5.  
Рейтинг міст України, що увійшли до вибірки, за показниками підкатегорії  

«Зручність користування веб-сайтом»»  
 

Місце у 

рейтингу 
Назва міста 

Кількість 

отриманих 

балів 

Максимально можливий бал 8 

1  Київ, Миколаїв, Харків 7 

2  Вінниця, Кам'янське, Кривий Ріг, Кропивницький, Маріуполь, 

Мукачево, Тернопіль, Хмельницький 
6 

3  Бердянськ, Вараш, Вишневе, Дніпро, Дрогобич, Запоріжжя, Івано-

Франківськ, Ізюм, Кам'янець-Подільський, Каховка, Нікополь, Одеса, 

Суми, Чорноморськ, Шостка, Южноукраїнськ 

5 

4  Бердичів, Білгород-Дністровський, Боярка, Бровари, Вознесенськ, 

Володимир-Волинський, Енергодар, Житомир, Ізмаїл, Калуш, 

Коломия, Конотоп, Коростень, Краматорськ, Кременчук, Лозова, 

Лубни, Луцьк, Львів, Марганець, Миргород, Мирноград, Нетішин, 

Новомосковськ, Олександрія, Первомайськ, Покров, Полтава, 

Рубіжне, Самбір, Славута, Сміла, Старокостянтинів, Стрий, Ужгород, 

Умань, Фастів, Херсон, Чернівці, Чернігів, Шепетівка 

4 

5  Бахмут, Бориспіль, Васильків, Горішні Плавні, Дружківка, Жовті Води, 

Ірпінь, Ковель, Костянтинівка, Лисичанськ, Ніжин, Нововолинськ, 

Охтирка, Павлоград, Подільськ, Покровськ, Прилуки, Рівне, 

Сєверодонецьк, Слов'янськ, Черкаси 

3 

6  Біла Церква, Дубно, Жмеринка, Мелітополь, Нова Каховка, Новоград-

Волинський, Ромни, Світловодськ, Червоноград 
2 
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Додаток 6 
Рейтинг міст України, що увійшли до вибірки, за загальним показником категорії 

«Ступінь впровадження інструментів електронної партисипації в органах місцевого 
самоврядування» 

Місце у 

рейтингу 
Назва міста 

Кількість 

отриманих 

балів 

% від 

максимально 

можливого 

Максимально можливий бал 21 100 % 

1  

Київ 21 100% 

Львів 20 95% 

2  

Кропивницький 19 90% 

Бахмут, Вінниця 18 86% 

3  Рівне 17 81% 

4  
Дрогобич, Івано-Франківськ, Краматорськ, Кременчук, 

Кривий Ріг, Луцьк, Миколаїв, Харків, Хмельницький 
16 76% 

5  Бердянськ, Вишневе, Житомир, Кам'янське, 

Слов'янськ, Суми, Тернопіль, Чернівці, Чернігів 15 71% 

6  Вараш, Дніпро, Миргород, Одеса 14 67% 

7  Васильків, Ірпінь, Каховка, Коростень, Ніжин, 

Сєверодонецьк, Ужгород 13 62% 

8  Боярка, Охтирка 12 57% 

9  Мукачево, Фастів, Чорноморськ 11 52% 

10  Біла Церква, Запоріжжя, Калуш, Коломия, Конотоп, 

Нетішин, Старокостянтинів, Умань, Черкаси 10 48% 

11  Дружківка, Жовті Води, Нікополь, Нововолинськ, 

Полтава 9 43% 

12  Бердичів, Бориспіль, Володимир-Волинський, Горішні 

Плавні, Дубно, Жмеринка, Ковель, Лисичанськ, 

Покровськ, Самбір, Сміла, Червоноград 8 38% 

13  Вознесенськ, Кам'янець-Подільський, Маріуполь, 

Павлоград, Первомайськ, Прилуки, Світловодськ, 

Стрий, Херсон, Шостка 7 33% 

14  Костянтинівка, Рубіжне, Славута 6 29% 

15  Бровари, Ізюм, Ромни 5 24% 

16  Білгород-Дністровський, Лозова, Лубни, Мелітополь, 

Мирноград, Олександрія, Шепетівка, Южноукраїнськ 4 19% 

17  Енергодар, Ізмаїл, Новоград-Волинський 3 14% 

18  Марганець, Нова Каховка, Новомосковськ, Покров 2 10% 

19  Подільськ 1 5% 
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Додаток 7 
Рейтинг міст України, що увійшли до вибірки, за показниками підкатегорії  

«Рівень розвитку інструментів зворотнього зв'язку з громадськістю на сайтах ОМС»  
 

Місце у 

рейтингу 
Назва міста 

Кількість 

отриманих 

балів 

Максимально можливий бал 9 

1  Київ 9 

2  Львів, Червоноград 8 

3  Вінниця, Кропивницький, Ужгород, Харків 7 

4  Бахмут, Вишневе, Дрогобич, Жмеринка, Івано-Франківськ, Луцьк, 

Миколаїв, Миргород, Рівне, Слов'янськ, Херсон, Хмельницький 
6 

5  Бердянськ, Бровари, Вараш, Вознесенськ, Горішні Плавні, 

Кам'янець-Подільський, Каховка, Краматорськ, Кривий Ріг, 

Маріуполь,Мукачево, Рубіжне, Сєверодонецьк, Старокостянтинів, 

Суми, Тернопіль, Умань, Чернівці, Чорноморськ (Іллічівськ) 

5 

6  Васильків, Володимир-Волинський, Дубно, Житомир, Кам'янсське, 

Ковель, Коростень, Кременчук, Лозова, Мирноград, Нікополь, 

Одеса, Олександрія, Охтирка, Павлоград, Фастів 

4 

7  Біла Церква, Дніпро, Ізмаїл, Ізюм, Ірпінь, Калуш, Конотоп, Ніжин, 

Нововолинськ, Первомайськ, Покровськ, Полтава, Чернігів, 

Южноукраїнськ 

3 

8  Бердичів, Бориспіль, Дружківка, Енергодар, Запоріжжя, Коломия, 

Лисичанськ, Лубни, Марганець, Нова Каховка, Новоград-

Волинський, Новомосковськ, Прилуки, Ромни, Славута, Сміла, 

Стрий, Черкаси, Шостка 

2 

9  Білгород-Дністровський, Боярка, Костянтинівка, Мелітополь, 

Нетішин, Подільськ, Покров, Самбір, Світловодськ, Шепетівка, 
1 

10  Жовті Води 0 
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Додаток 8 
Рейтинг міст України, що увійшли до вибірки, за показниками під категорії 

 «Стан впровадження системи електронних петицій на муніципальному рівні»  
 

Місце у 

рейтингу 
Назва міста 

Кількість 

отриманих 

балів 

Максимально можливий бал 7 

1  Бахмут, Калуш, Кам'янсське, Київ, Краматорськ, Кременчук, 

Кропивницький, Львів, Чернігів 
7 

2  Бердянськ, Бориспіль, Боярка, Вараш, Вишневе, Вінниця, Дніпро, 

Дрогобич, Житомир, Івано-Франківськ, Ірпінь, Конотоп, Коростень, 

Кривий Ріг, Лисичанськ, Миколаїв, Миргород, Ніжин, Нововолинськ, 

Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чорноморськ 

6 

3  Васильків, Жовті Води, Каховка, Костянтинівка, Луцьк, Одеса, 

Покровськ, Самбір, Слов'янськ, Сміла, Старокостянтинів, Стрий, 

Тернопіль, Умань, Чернівці, Шостка,  

5 

4  Біла Церква, Ковель, Нетішин, Сєверодонецьк, Фастів 4 

5  Білгород-Дністровський, Горішні Плавні, Запоріжжя, Коломия, 

Охтирка, Павлоград, Ромни, Черкаси 
3 

6  Бердичів, Вознесенськ, Дружківка, Дубно, Жмеринка, Ізюм, 

Кам'янець-Подільський, Світловодськ, Славута, Ужгород 
2 

7  Володимир-Волинський, Маріуполь, Мукачево, Нікополь, Новоград-

Волинський, Первомайськ, Покров, Полтава, Прилуки, Рубіжне, 

Херсон, Южноукраїнськ 

1 

8  Бровари, Енергодар, Ізмаїл, Лозова, Лубни, Марганець, Мелітополь, 

Мирноград, Нова Каховка, Новомосковськ, Олександрія, Подільськ, 

Червоноград, Шепетівка 

0 
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Додаток 9 
Рейтинг міст України, що увійшли до вибірки, за показниками під категорії 

 «Бюджети громадських ініціатив / партисипативний бюджет»  
 

Місце у 

рейтингу 
Назва міста 

Кількість 

отриманих 

балів 

Максимально можливий бал 5 

1  Бахмут, Боярка, Вінниця, Дніпро, Дружківка, Житомир, Запоріжжя, 

Київ, Коломия, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Луцьк, Львів, 

Мукачево, Нетішин, Одеса, Охтирка, Полтава, Рівне, Тернопіль, 

Черкаси, Чернівці, Чернігів 

5 

2  Бердичів, Бердянськ, Васильків, Дрогобич, Жовті Води, Івано-

Франківськ, Ірпінь, Кам'янсське, Краматорськ, Миколаїв, Ніжин, 

Нікополь, Прилуки, Світловодськ, Сєверодонецьк, Слов'янськ, Суми, 

Ужгород, Хмельницький 

4 

3  Біла Церква, Вараш, Вишневе, Володимир-Волинський, Каховка, 

Коростень, Мелітополь, Первомайськ, Фастів, Харків, Шепетівка 
3 

4  Дубно, Лубни, Миргород, Самбір, Славута 2 

5  Енергодар, Конотоп, Маріуполь, Сміла 1 

6  Білгород-Дністровський, Бориспіль, Бровари, Вознесенськ, Горішні 

Плавні, Жмеринка, Ізмаїл, Ізюм, Калуш, Кам'янець-Подільський, 

Ковель, Костянтинівка, Лисичанськ, Лозова, Марганець, Мирноград, 

Нова Каховка, Нововолинськ, Новоград-Волинський, 

Новомосковськ, Олександрія, Павлоград, Подільськ, Покров, 

Покровськ, Ромни, Рубіжне, Старокостянтинів, Стрий, Умань, 

Херсон, Червоноград, Чорноморськ, Шостка, Южноукраїнськ 

0 
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Додаток 10 

Рейтинг міст України, що увійшли до вибірки, за загальним показником категорії 
«Рівень доступу до інформації, що знаходиться у розпорядженні органів місцевого 

самоврядування»  
 

Місце у 

рейтингу 
Назва міста 

Кількість 

отриманих 

балів 

% від 

максимально 

можливого 

Максимально можливий бал 39 100 % 

1  
Дніпро 34 87% 

Київ 33 85% 

2  Вінниця, Львів, Тернопіль 32 82% 

3  
Бахмут, Кропивницький, Слов'янськ,  31 79% 

Луцьк 30 77% 

4  Дубно, Кривий Ріг, Ужгород, Южноукраїнськ 28 72% 

5  
Бердянськ, Васильків, Запоріжжя, Івано-Франківськ, 

Коломия, Краматорськ, Одеса, Полтава, Рівне, 

Старокостянтинів 27 69% 

6  Кременчук 25 64% 

7  
Бориспіль, Володимир-Волинський, Енергодар, 

Костянтинівка, Лисичанськ, Покровськ, Харків, Чернівці 24 62% 

8  Дрогобич 22 56% 

9  

Боярка, Дружківка, Калуш, Каховка, Лубни, Маріуполь, 

Мелітополь, Миколаїв, Миргород, Мирноград, Нетішин, 

Нікополь, Нова Каховка, Ромни, Сєверодонецьк, 

Херсон, Чернігів, Чорноморськ, Шостка 21 54% 

10  

Бердичів, Білгород-Дністровський, Бровари, Вараш, 

Горішні Плавні, Житомир, Ізюм, Кам'янець-Подільський, 

Ковель, Новомосковськ, Павлоград, Прилуки, Сміла, 

Суми, Умань, Фастів, Черкаси,  18 46% 

11  

Жмеринка, Ізмаїл, Ірпінь, Кам'янсське, Конотоп, 

Коростень, Лозова, Новоград-Волинський, Охтирка, 

Первомайськ, Рубіжне, Світловодськ, Червоноград, 

Шепетівка 15 38% 

12  Хмельницький 13 33% 

13  
Вознесенськ, Марганець, Мукачево, Нововолинськ, 

Олександрія, Покров, Славута 12 31% 

14  Ніжин, Подільськ, Стрий 9 23% 

15  Біла Церква, Самбір 6 15% 

16  Вишневе 3 8% 

17  Жовті Води 0 0% 
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Додаток 11 
Рейтинг міст України, що увійшли до вибірки, за показниками за показниками підкатегорії  

«Рівень доступу до публічної інформації органів місцевого самоврядування»  
 

Місце у 

рейтингу 
Назва міста 

Кількість 

отриманих 

балів 

Максимально можливий бал 18 

1  Бахмут, Бердичів, Бориспіль, Боярка, Вараш, Васильків, Вінниця, 

Володимир-Волинський, Горішні Плавні, Дніпро, Дружківка, Дубно, 

Енергодар, Калуш, Кам'янець-Подільський, Каховка, Київ, 

Костянтинівка, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів, 

Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Миргород, Мирноград, Нетішин, 

Нікополь, Новомосковськ, Одеса, Павлоград, Покровськ, Прилуки, 

Рівне, Ромни, Сєверодонецьк, Слов'янськ, Сміла, Старокостянтинів, 

Тернопіль, Умань, Херсон, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Чорноморськ, 

Шостка, Южноукраїнськ 

18 

2  Бердянськ, Білгород-Дністровський, Бровари, Житомир, Жмеринка, 

Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізюм, Кам'янське, Коломия, Конотоп, 

Краматорськ, Кременчук, Лисичанськ, Лозова, Охтирка, Первомайськ, 

Полтава, Рубіжне, Світловодськ, Суми, Ужгород, Фастів, Харків, 

Червоноград, Шепетівка 

15 

3  Ізмаїл, Ковель, Коростень, Марганець, Мукачево, Нововолинськ, 

Новоград-Волинський, Олександрія, Покров, Хмельницький 
12 

4  Дрогобич, Нова Каховка, Подільськ, Славута 9 

5  Біла Церква, Ірпінь, Ніжин, Стрий 6 

6  Вишневе, Вознесенськ, Самбір 3 

7  Жовті Води 0 
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Додаток 12 
Рейтинг міст України, що увійшли до вибірки, за показниками підкатегорії 

«Рівень розвитку відкритих даних в містах України»  
 

Місце у 

рейтингу 
Назва міста 

Кількість 

отриманих 

балів 

Максимально можливий бал 21 

9  Дніпро 
16 

Київ 
15 

10  Вінниця, Львів, Тернопіль 
14 

11  Бахмут,  Дрогобич, Кропивницький, Слов'янськ, Ужгород 
13 

12  Бердянськ, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Коломия, Краматорськ, 

Луцьк, Нова Каховка, Полтава 
12 

13  Дубно, Кременчук, Кривий Ріг, Южноукраїнськ 
10 

14  Васильків, Вознесенськ, Ірпінь, Лисичанськ, Одеса, Рівне, 

Старокостянтинів, Харків,  
9 

15  Бориспіль, Володимир-Волинський, Енергодар, Ковель, 

Костянтинівка, Покровськ, Чернівці 
6 

16  Білгород-Дністровський, Боярка, Бровари, Дружківка, Житомир, 

Ізмаїл, Ізюм, Калуш, Каховка, Коростень, Лубни, Маріуполь, 

Мелітополь, Миколаїв, Миргород, Мирноград, Нетішин, Ніжин, 

Нікополь, Новоград-Волинський, Ромни, Самбір, Сєверодонецьк, 

Славута, Стрий, Суми, Фастів, Херсон, Чернігів, Чорноморськ, 

Шостка 

3 

17  Хмельницький 
1 

18  Бердичів, Біла Церква, Вараш, Вишневе, Горішні Плавні, Жмеринка, 

Жовті Води, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Конотоп, Лозова, 

Марганець, Мукачево, Нововолинськ, Новомосковськ, Олександрія, 

Охтирка, Павлоград, Первомайськ, Подільськ, Покров, Прилуки, 

Рубіжне, Світловодськ, Сміла, Умань, Червоноград, Черкаси, 

Шепетівка 

0 

 

 


